VÝPIS USNESENÍ č. 8
ze zápisu z veřejného jednání Zastupitelstva obce Černíkovice, konaného dne
11.7. 2019 od 19.00 hodin ve společenské místnosti DPS Černíkovice
Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění.
Předsedající starostka přivítala přítomné členy zastupitelstva a hosty na dnešním jednání
OZ. Zasedání Zastupitelstva obce Černíkovice (dále též jako „Zastupitelstvo“) bylo zahájeno v
19:00 hodin starostkou obce Zdenkou Jedlinskou (dále jako „předsedající“). Předsedající
konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s § 92 odst. 1, zákona č.128/2000 Sb., o
obcích. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu obce
Černíkovice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 2. 7. 2019 do 11.
7. 2019. Současně byla zveřejněna na webových stránkách obce www.cernikovice.cz informace
o konání zastupitelstva.
Předsedající konstatovala, že přítomno je 8 členů zastupitelstva z celkového počtu 11
členů zastupitelstva (viz. prezenční listina – příloha č. 1/us8), takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

1a. Volba členů návrhové komise
Usnesení: Zastupitelstvo obce Černíkovice volí členy návrhové komise pana Ing. Petra Vítečka
a pana MUDr. Josefa Stodůlku.
Hlasování: Pro: 6
Usnesení bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 2

1b. Volba ověřovatelů a zapisovatele
Usnesení: Zastupitelstvo obce Černíkovice volí ověřovateli pana Josefa Šitinu a pana Jaroslava
Krištufa. Zapisovatelkou dnešního jednání je Kristýna Vodrážková.
Hlasování: Pro: 6
Usnesení bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 2

1c. Schválení programu
Usnesení: Zastupitelstvo obce Černíkovice schvaluje program v tomto znění:
Program:
1. Zahájení, volba návrhové komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení programu
2. Kontrola usnesení z minulého jednání
3. Zpráva starostky
4. Projednání hospodaření obce k 30. 6. 2019 a rozpočtového opatření č. 5
5. Projednání závěrečných účtů – VsCs, DSO Dolní Bělá a DSO Mikroregion Rychnovsko
6. Projednání darovacích smluv se Škoda auto
7. Projednání přijetí memoranda o spolupráci při uplatňování regionální ceny vody
8. Projednání narovnání vlastnických vztahů

9. Projednání smlouvy o smlouvě budoucí - obchvat
10. Projednání věcného břemene a vydání rozhodnutí o užívání komunikace
11. Projednání poskytnutí finančního daru
12. Projednání průzkumu trhu – nová autobusová zastávka
13. Projednání smlouvy o dílo – nová autobusová zastávka
14. Projednání revokace usnesení – směna pozemku
15. Diskuze
16. Usnesení, závěr
Hlasování: Pro: 8
Usnesení bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

2. Kontrola usnesení z minulého jednání
Usnesení – I. Bere na vědomí, bod č. 1: Zastupitelstvo obce Černíkovice bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení z předchozího zasedání zastupitelstva obce – bez připomínek.

3. Zpráva starostky obce
Usnesení – I. Bere na vědomí, bod č. 2: Zastupitelstvo obce Černíkovice bere na vědomí zprávu
starostky obce.

4a. Projednání hospodaření obce
Usnesení – Zastupitelstvo Obce Černíkovice schvaluje hospodaření obce k 30. 6. 2019.
Příloha č. 2/us8
Hlasování: Pro: 8
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení – II. Schvaluje, bod č. 1, bylo schváleno.

4b. Projednání rozpočtového opatření č. 5/2019
Usnesení – Zastupitelstvo Obce Černíkovice schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2019
Příloha č. 3/us8
Hlasování: Pro: 8
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení – II. Schvaluje, bod č. 2, bylo schváleno.

5a. Projednání závěrečného účtu VsCs
Usnesení – I. Bere na vědomí, bod č. 4: Zastupitelstvo obce Černíkovice bere na vědomí
Závěrečný účet DSO Vodovodního svazku Císařská studánka za rok 2018 včetně Zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření DSO VSCS za rok 2018 bez výhrad.

5b. Projednání závěrečného účtu DSO Dolní Bělá a DSO Mikroregion Rychnovsko
Usnesení – I. Bere na vědomí, bod č. 5: Zastupitelstvo obce Černíkovice bere na vědomí
Závěrečný účet DSO Svazků Dolní Bělá za rok 2018 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření DSO Svazek obcí Dolní Bělá za rok 2018 bez výhrad.

5c. Projednání závěrečného účtu DSO Mikroregion Rychnovsko
Usnesení – I. Bere na vědomí, bod č. 6: Zastupitelstvo obce Černíkovice bere na vědomí
Závěrečný účet DSO Mikroregion Rychnovsko za rok 2018 včetně Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Rychnovsko za rok 2018 bez výhrad.

6. Projednání darovacích smluv se Škoda auto
Usnesení – I. Bere na vědomí, bod č. 7: Zastupitelstvo obce Černíkovice bere na vědomí
podpisy Darovacích smluv se ŠKODA AUTO a.s., Mladá Boleslav, tř. Václava Klementa 869.
Smlouva KVA-JJ-19-022-SR na podporu vzdělávání, dar ve výši 400.000,- Kč a smlouvu KVAJJ-19-023-SR podpora dopravní bezpečnosti ve výši 600.000,-Kč.

7. Projednání přijetí memoranda o spolupráci při uplatňování regionální ceny vody
Usnesení – I. Bere na vědomí, bod č. 8: Zastupitelstvo obce Černíkovice bere na vědomí Přijetí
Memoranda o spolupráci při uplatňování regionální ceny vody za vodné v rámci cenové unie
„CÍSAŘSKÁ STUDÁNKA a DŔÍŽNA“.

8. Projednání narovnání vlastnických vztahů
Usnesení – Zastupitelstvo Obce Černíkovice schvaluje Dohodu o narovnání a Souhlasné
prohlášení o změně práva k nemovitosti st. 256 objekt občanské vybavenosti, bez č. p., k. ú.
Černíkovice s Vodovodním svazkem Císařská studánka, se sídlem Masarykovo nám.1, Solnice a
pověřuje starostku podpisy dokumentů.
Hlasování: Pro: 8
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení – II. Schvaluje, bod č. 3, bylo schváleno.

9. Projednání smlouvy o smlouvě budoucí - obchvat
Usnesení – Zastupitelstvo Obce Černíkovice schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí kupní
smlouvy v souvislosti se stavbou silnice „II/321 Domašín-Černíkovice, obchvat“, kupní cena
pozemku bude činit 280,- Kč/m2, předmětný pozemek p. č. 3045/1, předpokládaná výměra 162
m2, k. ú. Černíkovice, pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Hlasování: Pro: 8
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení – II. Schvaluje, bod č. 4, bylo schváleno.

10a. Projednání věcného břemene
Usnesení – Zastupitelstvo Obce Černíkovice schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP- 12-2010990/SOBS VB/01, Černíkovice,
Domašín, 443/1 – zařízení distribuční soustavy-kabel NN, zastupitelstvo nesouhlasí
s jednorázovou odměnou ve výši 1.000,- Kč za omezení vlastnického práva a požaduje částku
schválenou us5/II. sch./bod č. 2 a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Hlasování: Pro: 8
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení – II. Schvaluje, bod č. 5A), bylo schváleno.

10b. Projednání vydání rozhodnutí o užívání komunikace
Usnesení – Zastupitelstvo Obce Černíkovice schvaluje Vydání rozhodnutí o povolení zvláštního
užívání komunikace – umístění inženýrských sítí v silničním pozemku p. č. 443/1 k.ú. Domašín
u Černíkovic, na základě žádosti firmy ČEZ Distribuce,a.s. zastoupenou firmou Energomontáže
Votroubek s.r.o., Jiráskova 318, 516 01 Rychnov nad Kněžnou.
Hlasování: Pro: 8
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení – II. Schvaluje, bod č. 5B), bylo schváleno.

11. Projednání poskytnutí finančního daru
Usnesení – Zastupitelstvo Obce Černíkovice schvaluje poskytnutí finančního daru z rozpočtu
Obce Černíkovice Dianě Lochmanové, Černíkovice 246 (juniorská reprezentantka ČR pro 2019,
kvalifikace na Mistrovství Evropy v Holandsku - jezdecké závody všestrannosti), dle přílohy
č.5/us8 a pověřuje starostku podpisem darovací smlouvy.
Hlasování: Pro: 8
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení – II. Schvaluje, bod č. 6, bylo schváleno.

12. Projednání průzkumu trhu – nová autobusová zastávka
Usnesení – I. Bere na vědomí, bod č. 3: Zastupitelstvo obce Černíkovice bere na vědomí
Průzkum trhu „Černíkovice-nová autobusová zastávka u Pomníku padlých“
Příloha č. 4/us8

13. Projednání smlouvy o dílo – nová autobusová zastávka
Usnesení – Zastupitelstvo Obce Černíkovice schvaluje Smlouvu o dílo „Nová autobusová
zastávka u Pomníku padlých Černíkovice“ s firmou NOVOSTAV KOMUNIKACE, a.s.,
Střelecká 672, 500 02 Hradec králové a pověřuje starostku podpisem.
Hlasování: Pro: 8
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení – II. Schvaluje, bod č. 7, bylo schváleno.

14. Projednání revokace usnesení – směna pozemku
Usnesení – Zastupitelstvo Obce Černíkovice schvaluje Revokace usnesení č. 5:
Bod č. 7) Záměr obce darovat nemovitou věc – pozemek p. č. st. 2/1 (zastavěná plocha) o
výměře 262 m2, zapsaný v katastru nemovitostí na LV 10001 zřízený pro k. ú. Černíkovice, Janu
Kolowratu Krakowskému, Rychnov nad Kněžnou a pověřuje starostku podpisem.
Bod č. 8) Přijetí daru nemovitého majetku – pozemku p. č. 550/3 (ostatní plocha) o výměře 81
m2, zapsaný v katastru nemovitostí na LV 482 zřízený pro k. ú. Černíkovice od Jana Kolowrata
Krakowského, Kolowratská 1, 516 01 Rychnov nad Kněžnou a pověřuje starostku podpisem
smlouvy. Obec uhradí náklady na přípravu darovací smlouvy a vklad na katastr
nemovitostí……………………. Směnnou smlouvu nemovitého majetku v k.ú. Černíkovice
s Janem Kolowratem Krakowským, Rychnov nad Kněžnou, pozemek p.č. st. 2/1 (zastavěná
plocha) o výměře 262 m2 zapsaný na LV 10001 a pozemkem p. č. 550/3 (ostatní komunikace) o
celkové výměře 81 m2 zapsaný na LV 482 na základě Znaleckého posudku a pověřuje starostku
podpisem
Hlasování: Pro: 8
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení – II. Schvaluje, bod č. 8, bylo schváleno.

15. Diskuze
Bez usnesení.

16. Závěr
Bez usnesení.
Zdenka Jedlinská
starostka

Jiří Školník
místostarosta

